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1. Các bước triển khai đề xuất cho kế hoạch phát triển thị trường
Suggested steps for market expansion plan

2. Các phương án tiếp cận hỗ trợ xúc tiến thương mại
Channels to get trade promotion support
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Text

BƯỚC ĐỀ XUẤT
CHO KẾ HOẠCH 

PTTT

Suggested steps 
for market 

expansion plan

ĐÁNH GIÁ & 
ĐẶT MỤC TIÊU
Evaluation - Set 

SMART objectives
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LÊN KẾ HOẠCH & 
PHÂN BỔ 

NGUỒN LỰC
Detailed planning -

Resources 
allocation

CHUẨN BỊ & TIẾN 
HÀNH

Preparation -
Execution

CẬP NHẬT/KHẢO 
SÁT & ĐIỀU 

CHỈNH PHÙ HỢP
Follow up/Survey -

Adjustment & 
Modification



XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỢP LÝ -Smart Objectives

Sản phẩm và quy mô sản xuất
Products and production capacity

Kinh phí và phân bổ
Budget and allocation

Nhân sự cho dự án
Human resource

Chuyên môn và kinh nghiệm
Expertise or "know how" & experience

Cụ thể
Specific

Có thể đo lường
Measurable

Khả thi
Achievable

Thực tế
Realistic

Kỳ hạn
Time bound
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ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỰC - Resources Evaluation



PHỐI HỢP CÙNG THƯƠNG VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

EXPORTER 01 02 03 04 NEW MARKET 
PRESENCE

• Nghiên cứu thị trường & Tìm kiếm
khách hàng (research and
prospecting)

• Xác thực khách hàng (clients
verifying)

Sản xuất
Production

• Bảo hiểm hàng hóa (insurance)  
• Thủ tục hải quan (customs)  
• Vận chuyển (logistic)
• Thanh toán (payment) 

• Kế hoạch thâm nhập/phát triển  
• thị trường mới và chiến lược rút  lui
• International market entry &  

development vs. exit strategy
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Đánh giá
năng lực

Hỗ trợ thông tin 
Về thị trường
Tiềm năng, kết nối
Đối tác, v.v

Tư vấn các
điều kiện yêu

cầu còn thiếu

Phối hợp cùng Thương Vụ



PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

1. 
Tạo Database

Database Creation 
4. Tổ chức cuộc gặp

Business trip
2. Lọc và thẩm định
Database Qualification

3.
Sắp xếp cuộc gặp

Meeting organization

Bước 1: Tiến hành dự án Bước 3: Kết thúc dự ánBước 2: Giữa dự án

• Xác định đối
tượng cần gặp,
yêu cầu từ
khách hàng Việt
Nam

• Xây dựng cơ sở
dữ liệu các đối
tác tiềm năng
theo các tiêu chí
đã đề ra

• Tìm và sắp xếp
thông tin về các
đối tác đã tìm

• Tiến hành tổ chức
cuộc gặp trao đổi

• Đồng hành và tư
vấn cho doanh
nghiệp trước,
trong và sau cuộc
gặp nhằm đạt
được hiệu quả cao
nhất

• Liên lạc, ghi nhận
và thẩm định lại
danh sách đối tác

• Gửi danh sách
cho doanh
nghiệp Việt Nam
để cùng thông
nhất về các đối
tác

• Thu gọn danh
sách các đối tác
chọn lọc.

2 weeks 1 week

10 weeks

4 weeks

• Tạo dựng các
cuộc gặp B2B giữa
khách hàng ở
nước ngoài với
doanh nghiệp việt
Nam

• Gửi thông tin về
thị trường và các
lưu ý cho khách
hàng Việt Nam
nhằm chuẩn bị
cho các cuộc gặp

06

4 weeks



XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TẠI THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI 
– KẾ HOẠCH NGẮN/DÀI HẠN

THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG -Market entry

Nghiên cứu thị trường (Market research) 
Mục tiêu: Xác định thị trường ưu tiên & Dự
đoán tiềm năng thị trường

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG -Market expansion

Phân tích thị trường (Market analysis)
Mục tiêu:
• Xác định thị trường ưu tiên (define prioritized market)
• Đo lường độ lớn và tiềm năng (measure market size and

potential) 
• Các yếu tố chi phối thị trường (market driven factors)
• Các đối thủ cạnh trạnh (key players and competition)
• Phân tích cách tiếp cận thị trường (competitors' market

approach analysis direct and indirect) 
• Hành vi mua hàng của khách hàng (market behaviors)
• Hiệp định, rào cản, lợi thế cạnh tranh (FTAs, trade barriers

and competitive edge)

Đại diện thương mại (Commercial Representation)
Mục tiêu: nhân sự chủ chốt đại diện tại thị trường giới thiệu sản
phẩm, xây dựng kế hoạch phát triển lâu dài cho sản phẩm ở 
nước ngoài

Thành lập chi nhánh/công ty (Subsidiary or company setup)

Ngắn hạn (Short-term plan) Dài hạn (Long-term plan)

Tìm kiếm đối tác (Partners/Clients searching) 
Mục tiêu: Tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau  
Rõ ràng về hồ sơ đối tác/khách hàng
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CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (National Government Department):
CÁC KÊNH HỖ TRỢ
XÚC TIẾN THƯƠNG
MẠI
Trade Promotion Support
Channels
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• Cục Xúc tiến Thương mại
• Văn phòng thương vụ Việt Nam tại các nước
• Trung tâm Xúc tiến Thương mại địa phương 

(Tỉnh/Thành phố/Quốc gia)
• Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Các đề án/chương trình trọng đ iểm trong năm (National Trade
Promotion Program and the Vietnam National Brand Program):

• Nội dung phát triển ngoại thương:  Đề  án về Thông tin thương
mại, cơ sở dữ liệu ngành hàng, thị trường; Đề án Tuyên truyền
quảng bá ngành hàng xuất khẩu; Đề án Tư vấn, đào tạo nâng cao 
năng lực xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu; Đề án Kết nối 
giao thương giữa nhà cung ứng với các doanh nghiệp xuất khẩu,
tổ chức Xúc tiến thương mại tại Việt Nam, xúc tiến thương mại 
thông qua Sàn giao dịch thương mại điện tử;  Đề án Tổ chức hội
chợ triển lãm chuyên ngành quốc tế tại Việt Nam đối với sản
phẩm xuất khẩu

• Nội dung Phát triển thị trường trong nước
• Các đề án thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam



DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI (Private company - Source 
of Asia)

CÁC KÊNH HỖ TRỢ
XÚC TIẾN THƯƠNG
MẠI
Trade Promotion Support
Channels
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• Thiết kế dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu doanh nghiệp (Tailor- made 
market expansion programs that fit Vietnamese  companies' 
request)

• Nghiên cứu thị trường (Market Study)
• Tìm kiếm đối tác - theo từng dự án hoặc chuỗi chương  trình xúc 

tiến trong năm theo đơn đặt hàng (Client  prospecting - long & 
short term programs)

• Lập kế hoạch thâm nhập và phát triển thị trường quốc tế  (market 
entry & development planning)

• Đại diện thương mại tại các nước (local representation)  Các dịch 
vụ hỗ trợ khác: Tuyển dụng, quản lý nhân sự, hỗ trợ  quản trị chuỗi 
cung ứng hàng hóa, v.v (Other supporting  services relating to 
wage hosting, domiciliation, supply  chain management 
consultation)



CỔNG THÔNG TIN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
THAM KHẢO

INTERNATIONAL TRADE SITES FOR REFERENCE

Trang Thông tin Thị trường
Market Information Sites

Xác định thuế quan, hạn ngạch thuế quan, các biện pháp phòng vệ thương
mại,v.v.
Identify customs tariffs, tariff rate quotas, trade remedies,etc.

Miễn phí (for free) 
International 
Trade Centre’s 
(ITC) Market  
Analysis Tools

https://www.trademap.org/ 
https://www.investmentmap.org/ 
https://exportpotential.intracen.org/ 
https://procurementmap.intracen.org/

http://www.macmap.org/ https://findrulesoforigin.org/
https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections (trả phí -paid for companies
outsides of UK & EU)
https://www.exportgenius.in/ (trả phí -paid platform)

10

Trợ giúp thương mại tại EU: https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
Luật ATTP tại EU:  https://ec.Europa.eu/food/overview_en
Các quy định của EU: https://eur-lex.Europa.eu/homepage.html
Tiêu chuẩn thị trường: https://trade.ec.Europa.eu/tradehelp/marketing-
standards

http://www.trademap.org/
http://www.investmentmap.org/
http://www.macmap.org/
http://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections
http://www.exportgenius.in/
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
https://ec.europa.eu/food/overview_en
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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